
→ Online beschikbaar
→ Eenvoudig te gebruiken
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NIEUW: eenvoudig 
online te gebruiken!

stikstof & koolstofplanner 

Maak je gratis account aan op:

NDICEA

→ Snel in te vullen
→ Flexibel per bedrijfsvoering 



Gewassen moeten voldoende stikstof hebben om te groeien. Een nieuwe 
uitdaging voor telers is om hierbij te voorkomen dat stikstof uitspoelt. 
Bemesten wordt dus precisiewerk: je geeft wat je gewas en bodem nodig heeft 
en niet meer of minder. Dat kan nu nog makkelijker met de vernieuwde online 
NDICEA, ook geschikt voor mais en gras!

NDICEA stikstof & koolstofplanner 
→ Keuzehulp bij maatwerk bemesting op de korte én lange termijn
→ Inzicht in en voorspelling van nutriëntentekorten of overschotten
→ Maakt concreet welke nutriënten een akker nodig heeft
→ Kortom: je weet precies wanneer en hoeveel je moet bemesten!

www.ndicea.nl



De planner maakt gebruik van bodemeigenschappen, vruchtwisseling in de 
afgelopen jaren, teelt- en bemestingsgegevens, in combinatie met regionale 
weersgegevens. Hierdoor kan je perceelspecifiek een bemestingsplan maken. 

Naast stikstofbeschikbaarheid voor het groeiseizoen, laat de planner ook de 
opbouw en afbraak van organische stof op de lange termijn zien. Stikstof 
en koolstof zijn, samen met het bodemleven, cruciaal voor een optimale 
bodemvruchtbaarheid.

Bedrijfsresultaten
→ Verbeter de bodemvruchtbaarheid van je akkers
→ Stimuleer groei en weerbaarheid van je teelt 
→ Bespaar op de inkoop van (kunst)mest
→ Minimaliseer de uitstoot en uitspoeling van stikstof op je perceel  
→ Laat het bodemleven (nog meer) zijn werk doen
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Maak je gratis account aan op:

“Voor de teelt van suikermais gaf het model aan 
dat bemesting niet nodig was, na wat wikken 

en wegen heb ik het model gevolgd en dat 
pakte goed uit. Zonder dit inzicht had ik dit niet 

gedaan.”

Wim Stegeman 
akkerbouwer in Lelystad en gebruiker van NDICEA
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